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Abstract
Effects of pulsing solutions on the vase life and quality of cut Cymbidium White Crystal cv. Brigitte Bardot
orchid were studied. Cut flowers were pulsed in 5% sucrose + 200 mg/L 8-hydroxyquinoline sulfate (8-HQS), or
10% sucrose+200 mg/L 8-HQS solution for 2 hours prior to holding in distilled water. The test was made at room
temperature (27.42±1.41ºC) and relative humidity of 51.62±3.54% for 9 days. The pulsed flowers were compared
with the control treatment which held in distilled water. The results indicated that pulsing treatment with 5%
sucrose+200 mg/L 8-HQS solution provided no florets abscission. While, flowers pulsed with 10% sucrose+200
mg/L 8-HQS had lower percentage of florets abscission than those flowers in control treatment. Furthermore,
pulsing treatments provided longer vase life of cut orchids than the control set. However, pulsing treatments had
no effect on spike fresh weight percentage, water uptake, diameter of the uppermost and lowermost florets, color
of lip and floret freshness.
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของสารละลายพัลซิ่งตออายุการปกแจกันและคุณภาพของกลวยไมซิมบิเดียมไวทคริสตัล พันธุบริจิตต
บารโดต ตัดดอก โดยแชกลวยไมซิมบิเดียมในสารละลายพัลซิ่ง 2 สูตร คือ สารละลายซูโครสความเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ
8-ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟต (8-HQS) ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร และสารละลายซูโครสความเขมขน 10 เปอรเซ็นต
รวมกับ 8-HQS ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนํามาแชในน้ํากลั่น เปรียบเทียบกับกลวยไมซิมบิ
เดียม ชุดควบคุมที่แชในน้ํากลั่น ในสภาพอุณหภูมิหอง (27.4±1.4 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ 51.6±3.5 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 9 วัน ผลการทดลองพบวา กลวยไมซิมบิเดียมที่ผานการพัลซิ่งในสารละลายซูโครสความเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ 8HQS ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร ไมพบการรวงของดอกยอย ในขณะที่กลวยไมซิมบิเดียมที่ผานการพัลซิ่งในสารละลาย
ซูโครสความเขมขน 10 เปอรเซ็นต รวมกับ 8-HQS ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร พบการรวงของดอกยอย แตมีเปอรเซ็นต
นอยกวาชุดควบคุม นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวากลวยไมซิมบิเดียมที่ผานการพัลซิ่งมีอายุการปกแจกันนานกวา
ชุดควบคุม ทั้งนี้การพัลซิ่งไมมีผลตอเปอรเซ็นตน้ําหนักสดของชอดอก อัตราการดูดน้ํา เสนผานศูนยกลางของดอกยอยลางสุด
และดอกยอยบนสุดของชอดอก สีของปากดอก และความสดของดอกยอย
คําสําคัญ: กลวยไมซิมบิเดียม, น้ําตาลซูโครส, 8-HQS
คํานํา
กลวยไมเปนไมดอกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง กลุมของกลวยไมที่ไดรับความนิยมและมีความตองการใน
ตลาดสูง ไดแก สกุลฟาแลนนอปซิส ซิมบิเดียม เดนโดรเบียม ออนซิเดียม รองเทานารี และแวนดา โดยกลวยไมในสกุลซิมบิ
เดียม แวนดา และเดนโดรเบียมเปนสกุลที่ไดรับการพัฒนาพันธุอยางตอเนื่อง มีสายพันธุมากกวา 200,000 สายพันธุ ในตลาด
ไมตัดดอกกลวยไมจัดอยูในลําดับที่ 6 และกลวยไมซมิ บีเดียมไดรับความนิยมสูงสุดคิดเปน 3 เปอรเซ็นต ของไมตัดดอกทั้งหมด
ทั้งนี้เพราะดอกของกลวยไมซิมบิเดียมมีรูปรางและสีสันสวยงาม หลากหลาย กานชอดอกแข็งแรง และอายุการใชงานนาน การ
เสื่อมสภาพของกลวยไมซิมบิเดียมตัดดอกจะเริ่มจากการที่กลีบปาก (lip หรือ labellum) เปลี่ยนเปนสีเขมขึ้น กลีบดอกเหี่ยว
และ/หรือกลีบดอกหลุดรวง (De and Singh, 2016) การชะลอการเสื่อมสภาพของกลวยไมตัดดอกวิธีการหนึ่ง คือ การพัลซิ่ง
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ดวยสารละลายที่มีสวนผสมของ น้ําตาล สารปองกันการสังเคราะหหรือยับยั้งการทํางานของแกสเอทิลีน และสารปองกันกําจัด
จุลินทรีย เปนตน นอกจากนี้การพัลซิ่งยังกระตุนการบานของดอก และชวยใหมีการพัฒนาสีของกลีบดอกและเพิ่มขนาดของ
ดอกกลวยไมไดดวย (นิธิยา และดนัย, 2556) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสารละลายพัลซิ่งตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการปกแจกันของดอกกลวยไมซิมบิเดียมไวทคริสตัล พันธุบริจิตต บารโดต ตัดดอก
อุปกรณและวิธีการ
กลวยไมซิมบิเดียมไวทคริสตัล พันธุบริจิตต บารโดต เก็บเกี่ยวจากแปลงเกษตรกรของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวย
โปง บานขุนลาว ต. แมเจดียใหม อ. เวียงปาเปา จ. เชียงราย ในระยะดอกบาน 100 เปอรเซ็นต ขนสงมายังหองปฏิบัติการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชสวน สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาง
แผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) คัดเลือกชอดอกกลวยไมที่ไมมีการเขา
ทําลายของโรคและแมลง จากนั้นตัดกานดอกใตน้ําเพื่อปองกันการเกิดฟองอากาศในทอลําเลียงน้ํา แลวพัลซิ่งในสารละลาย 2
สูตร คือ สารละลายน้ําตาลซูโครสความเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ 8-ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟต (8-hydroxyquinoline
sulfate: 8-HQS) ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร และสารละลายน้ําตาลซูโครสความเขมขน 10 เปอรเซ็นต รวมกับ 8-HQS
ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนํามาปกแจกันในน้ํากลั่น เปรียบเทียบกับกลวยไมซิมบิเดียมที่ปก
แจกันในน้ํากลั่นเพียงอยางเดียว (ชุดควบคุม) วางไวในสภาพอุณหภูมิหอง (27.4±1.4 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ
51.6±3.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 9 วัน บันทึกอายุการปกแจกันและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดอกกลวยไมทุก 3 วัน ไดแก
อัตราการดูดน้ํา เปอรเซ็นตน้ําหนักสดของชอดอก เสนผานศูนยกลางของดอกยอยลางสุดและบนสุดของชอดอก เปอรเซ็นตการ
รวงของดอกยอย และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสีของปากดอก และความสดของดอกยอย โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 0
คะแนน คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลง; 1 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 1-20 เปอรเซ็นต; 2 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 21-40
เปอรเซ็นต; 3 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 41-60 เปอรเซ็นต; 4 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 61-80 เปอรเซ็นต และ 5
คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 81-100 เปอรเซ็นต โดยกําหนดใหชอดอกกลวยไมหมดอายุการใชงานเมื่อคะแนนการประเมิน
ความสดของดอกมีคามากกวาหรือเทากับ 3 คะแนนขึ้นไป และ/หรือดอกยอยรวงเกิน 30 เปอรเซ็นต
ผล
ดอกกลวยไมซิมบิเดียมที่ผานการพัลซิ่งและชุดควบคุมมีอัตราการดูดน้ําไมแตกตางกัน นอกจากนี้ผลการทดลองยัง
แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสดของชอดอกไมแตกตางกัน สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางดอกยอยที่อยูบนสุดและ
ลางสุดของชอดอก พบวา ในทุกกรรมวิธีมีคาใกลเคียงกัน (Table 1)
Table 1 Effects of pulsing solutions on water uptake and flower quality of cut Cymbidium White Crystal cv.
Brigitte Bardot orchid after holding in distilled water for 9 days
Water uptake
Stem fresh
Uppermost floret Lowermost floret
Treatments
(mL/stem/day)
weight (%)
diameter (cm)
diameter (cm)
Control
6.00±2.24
91.00±6.15
5.74±1.48
5.85±0.62
5% Sucrose+200 mg/L 8-HQS
6.00±2.24
91.84±3.40
5.60±0.26
6.32±0.68
10% Sucrose+200 mg/L 8-HQS
8.00±2.74
92.62±3.15
6.27±0.51
6.37±0.66
2.35
5.45
1.10
0.89
LSD0.05
C.V. (%)
36.23
4.84
14.65
10.56
Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05.

การพัลซิ่งสงผลตอการหลุดรวงของดอกยอย กลาวคือ ดอกกลวยไมที่ผานการพัลซิ่งมีการหลุดรวงของดอกยอย
เกิดขึ้นชากวาชุดควบคุม เมื่ออายุการปกแจกันนาน 9 วัน ดอกกลวยไมที่พัลซิ่งในสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลซูโครส
ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ 8-HQS ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร ไมพบการหลุดรวงของดอกยอย สําหรับดอก
กลวยไมที่ผานการพัลซิ่งในสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลซูโครสความเขมขน 10 เปอรเซ็นต รวมกับ 8-HQS ความเขมขน
200 มิลลิกรัมตอลิตร พบการหลุดรวงของดอกยอยเล็กนอย ในขณะที่ดอกกลวยไมชุดควบคุมเกิดการหลุดรวงของดอกยอย
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มากที่สุดคือ 23.33±13.08 เปอรเซ็นต สําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงสีของปากดอก พบวา ดอกกลวยไมซิมบิเดียมชุด
ควบคุมและที่ผานการพัลซิ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ จากการสังเกต พบวา สีของปากดอกกลวยไมในทุกกรรมวิธี เปลี่ยน
จากสีขาวขอบปากสีชมพูออน เปนปากสีชมพูอมมวงและขอบปากเปลี่ยนเปนสีมวงแดงเขมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากวัน
เริ่มตนทําการทดลอง สําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงความสดของดอก พบวา ดอกยอยของกลวยไมซิมบิเดียมที่ผาน
การพัลซิ่งและชุดควบคุมมีความสดลดลง โดยคาดังกลาวแสดงวาดอกยอยของกลวยไมแสดงอาการเหี่ยวและกลีบดอกเริ่ม
เปลี่ยนจากสีขาวไปเปนสีขาวนวลและ/หรือสีเหลืองมากขึ้น
และการพัลซิ่งชวยยืดอายุการใชงานของกลวยไมไดนานขึ้น
ประมาณ 3 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Table 2)
Table 2 Effects of pulsing solutions on floret drop, lip color and floret freshness of cut Cymbidium White Crystal
cv. Brigitte Bardot orchid after holding in distilled water for 9 days
Floret abscission
Lip color
Floret freshness
Vase life
Treatments
(%)
(score)
(score)
(day)
a
Control
23.33±13.08
3.50±1.05
3.00±0.63
8.50±0.50b
5% Sucrose+200 mg/L 8-HQS
0.00±0.00c
3.33±1.21
2.50±0.84
11.00±0.63a
10% Sucrose+200 mg/L 8-HQS
3.33±3.33b
3.17±0.98
2.50±0.55
10.50±0.67a
1.35
1.33
0.84
1.82
LSD0.05
C.V. (%)
23.39
32.56
25.62
14.83

Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05.
The evaluation criteria of scores are defined as: 0 = unchanged; 1 = changed for 1-20%; 2 = changed for 21-40%; 3 = changed for
41-60%; 4 = changed for 61-80% and 5 = changed for 81-100%.

วิจารณผล
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการพัลซิ่งไมมีผลตออัตราการดูดน้ําและน้ําหนักสดของกลวยไมซิมบิเดียม ทั้งนี้
หากตองการเพิ่มอัตราการดูดน้ําของกลวยไม จะตองปรับคาพีเอชของสารละลายพัลซิ่งใหเปนกรด มีคาประมาณ 4.5-5.0 และ
สารละลายจะตองไมมีน้ําตาลเปนสวนผสม (นิธิยา และดนัย, 2556) นอกจากนี้อัตราการดูดน้ําของพืชไดรับผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก หากอุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธในอากาศต่ําพืชจะเกิดการคายน้ํามากยิ่งขึ้น ทําใหพืชมีอัตรา
การดูดน้ํามากขึ้น (ยงยุทธ, 2540) ผลการทดลองในครั้งนี้สอดคลองกับ Ajithkumar et al. (2013) ที่รายงานวากลวยไมเดนโดร
เบียมพันธุ SONIA 17 ที่ผานการพัลซิ่งดวยสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลซูโครสความเขมขน 5 เปอรเซ็นต และ HQ ความ
เขมขน 200 หรือ 400 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการดูดน้ําใกลเคียงกับชุดควบคุม ในกรณีการสูญเสียน้ําหนักสดของดอกไมนั้น
ไมไดขึ้นอยูกบั การใชสารละลายเพื่อยืดอายุการใชงานเทานั้น แตยังมีปจจัยเกี่ยวกับชนิดของพืช อุณหภูมิที่เก็บรักษา และ
ความชื้นในอากาศเขามาเกี่ยวของอีกดวย (จริงแท, 2544) ในกรณีของเสนผานศูนยกลางดอกยอย พบวา เสนผานศูนยกลาง
ของดอกยอยที่อยูลางสุดและบนสุดของชอดอกมีคาไมแตกตางกันทุกกรรมวิธี ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะดอกไมแตละพันธุมีความ
แตกตางกันในดานสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยา จึงตอบสนองตอสารเคมีแตกตางกัน (สายชล, 2531) ประกอบกับในการทดลอง
นี้ไดเลือกใชดอกกลวยไมซิมบิเดียมที่เก็บเกี่ยวในระยะดอกยอยบาน 100 เปอรเซ็นต ดังนั้นการตอบสนองตอสารละลายพัลซิ่ง
ในแงของการสงเสริมดานการบานของดอกอาจจะนอยลง
การเปลี่ยนแปลงสี ความสดของดอก รวมทั้งการหลุดรวงของดอกลวนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการ
ใชงานของไมตัดดอกได (Halevy and Mayak, 1979) จากผลการทดลองการพัลซิ่งสามารถชะลอการหลุดรวงของดอกยอยให
เกิดชาลงได โดยการพัลซิ่งดวยสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลซูโครสความเขมขน 5 เปอรเซ็นต ไมพบการหลุดรวงของดอก
ยอย
ในขณะที่ดอกกลวยไมซิมบิเดียมที่ผานการพัลซิ่งดวยสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลซูโครสความเขมขน
10
เปอรเซ็นต เริ่มพบการหลุดรวงของดอกยอยเล็กนอย การที่มีน้ําตาลเปนสวนผสมของสารละลายพัลซิ่งความเขมขนสูง ตอง
กําหนดระยะเวลาในการพัลซิ่งใหเหมาะสม หากใชเวลานานเกินไปอาจจะทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับดอกไมได (นิธิยา และ
ดนัย, 2556) กรณีความสดของดอกกลวยไม พบวา ในทุกกรรมวิธีดอกยอยมีความสดลดลง อาจจะเปนผลมาจากการที่ดอกไม
มีการนําอาหารสะสมจากดอกไปใชในกระบวนการหายใจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี คือ มีปริมาณอาหารและ
ปริมาณโปรตีนในกลีบดอกลดลง กิจกรรมของเอนไซมโปรตีนเอสเพิ่มขึ้น ของเหลวในลิพิด (lipid fluidity) ที่เปนองคประกอบ
ของเยื่อหุมเซลลลดลง สงผลใหความสดของดอกลดลง (นิธยิ า และดนัย, 2556) รวมทั้งผลกระทบจากเอทิลีนที่ดอกไม
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สังเคราะหขึ้นเอง รวมกับการไดรับเอทิลีนจากภายนอก สงผลใหดอกไมเริ่มเขาสูระยะเสื่อมสภาพ (ช.ณิฏฐศิริ, 2545) เมื่อ
พิจารณาจากคะแนนประเมินความสดของดอกยอยมีแนวโนมวาการพัลซิ่งทั้งสองกรรมวิธีจะชวยชะลอการเหี่ยวของดอกยอย
ไดดีกวาชุดควบคุมเล็กนอย ซึ่งมีรายงานวาการพัลซิ่งดวยสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลกลูโคส รวมกับซิลเวอรไนเทรต
และ HQS สามารถชะลอการเหี่ยวของดอกกลวยไมหวายยุพดีวันที่บานแลวได (อัจฉรา, 2530)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสีของปากดอกนั้นพบวาสีของปากดอกกลวยไมซิมบิเดียมในทุกกรรมวิธีมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมาก คือ เปลี่ยนจากสีชมพูอมมวงออนๆ เปนสีมวงแดงเขมมากขึ้น ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณแอนโทไซยานิน ทั้งนี้โดยปกติแลวเมื่อกลีบดอกไมที่มีสารสีในกลุมแอนโทไซยานินเปนองคประกอบ เมื่อเขาสูระยะการ
เสื่อมสภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไป บางชนิดสีและปริมาณแอนโทไซยานินไมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอย
มาก บางชนิดปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอยางมาก และบางชนิดมีการสังเคราะหเพิ่มมากขึ้น สําหรับในกรณีของกลวยไมซิม
บิเดียมในการทดลองนี้นาจะเกิดการสังเคราะหแอนโทไซยานินเพิ่มมากขึ้น
จึงสงผลใหปากดอกและขอบของปากดอก
เปลี่ยนเปนสีชมพูและ/หรือมวงแดงมากขึ้น (Halevy and Mayak, 1979) ซึ่งการสังเคราะหแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นของดอก
กลวยไมซิมบิเดียมนั้นมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการผสมเกสร (Arditti and Flick, 1976)
สรุปผลการทดลอง
การพัลซิ่งดวยสารละลายที่มีสวนผสมของน้ําตาลซูโครสความเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ 8-HQS ความเขมขน 200
มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 2 ชั่วโมง สามารถชะลอการหลุดรวงของดอกยอยกลวยไมซิมบิเดียมไดดีที่สุด และสามารถยืดอายุ
การใชงานของกลวยไมไดนานกวาชุดควบคุม อยางไรก็ตามการพัลซิ่งไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานอื่นๆ ของ
กลวยไมซิมบิเดียม
กิตติกรรมประกาศ
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